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In een interview in EO Visie nr. 46 (zoo8) reageert Yvette

Lont op een vïaag van intervieweï Maarten Nota:

"w"t 
""n, 

een wonder meegemaakt?"

"Jaren geleden ben ik in Toronto geweest tijdens de

Toronto Blessing. Allerlei mensen kregen op een boven-

natuurlijke manier gouden tanden. Ik stond eï wat scep-

tisch tegenover, maar bij thuiskomst merkte ik pas dat

ik er óók een had. En nee, het is echt geen gouden kroon,

dan had ik het wel geweten."

Voormalig Chïistenunie raadslid Yvette Lont - eveneens voorgar.ger
binnen de p'inksterbeweging- vertetde in november zoo8 in de EO
Visie dat zij een gouden tand heeft gekregen van God. In de pïo-

testantse (charismatische) vertelcultuur duikt dit verhaal de laatste

decennia steeds vaker op.

Getovigen menen plotseling (vaak tijdens of na het bezoek aan een
opwekkingsbijeenkomst) gouden (of zilveren) vutlingen/kiezen te krij-
gen. Soms verschijnt er zelfs een duif of een kruis op of in een tand.
Andere keren worden in de verhalen gewone, amalgame vullingen
plotseling van goud, of worden vullingen door God gepolijst, waarna
ze ineens beter zouden schijnen. De verhalen over gouden vullingen,
die spontaan zouden verschijnen in de mond van gelovigen, duiken
vooral op na de Toronto Blessings, opwekkingsbijeenkomsten uit het
begin van de jaren negentig van de vorige eeuw. Tijdens deze Canade-
se bijeenkomsten zouden zo'n driehonderd gelovigen gouden tanden
hebben gekregen. Deze opwekkingsbijeenkomsLen staan bekend
om manifestaties ('geleid door de Heilige Geest') waarbij mensen
schudden, hard lachen of zelfs blaffen. Deze manifestaties treffen we
ook aan bij religieuze groepen zoals de Amerikaanse 'shakers', en bij
genezingsbijeenkomsten van bijvoorbeeld J omanda.

Recent duiken wederom mensen op die menen gouden vullingen te
hebben gekregen tijdens een andere Amerikaanse opwekking, de
Lakeland Revival. Gectaimd wordt dat de eerste 'dentale wonderen'
echter a[ in de jaren tachtig opduiken. In de jaren negentig duikt het
verhaal in ieder geval met regelmaat op in de christelijke media, het
verhaal is met name in de eigen christetijke kring (en niet daarbui-
ten) bekend en wordt niet opgepikt door de mainttreammedia.De
verhalen over gouden tanden en goudstof reizen bij uitstek langs
specifieke, christetijke kanalen (ook wel conduítt genoemd).

Soms worden de verhalen door de gelovers als waar gezien, een an-
dere keer moeten vooïgangers (of de 'misleiders') zelf meedelen dat
zij zich hebben veïgist of hebben laten misteiden (en dat de gouden

ÁJbee[díng u an'Yu ette'I-ont uan met een'u onderbaartíjk u erkregen' gouden

tand. De uertet'ter zit in een 6oot met een tchí[deríj uan Catheríne en een [eeua
('het antaoord op de uraag: 'Op ue[k díer tíjk je').

tand eerder toch door de tandarts is gezet). De verhaLen zijn in ieder
geval bekend in Latijns-Amerika (Argentinië, Brazitië) en Zuid-Afrika,
maar duiken ook veelvuldig in Nederland op.Zo zou een echtpaar uit
Barneveld na de Lakeland Revivals in zooS gouden tanden hebben
laten zien aan menig gelovige.

In de Nederlandse volksverhalenbank staan meerdere van deze
charjsmatísche uitingen die ik heb verzameld tijdens veldwerk. De
verhalen over gouden tanden gaan vaak gepaard met verhalen over
het plotseling vallen van goudstof uit de hemel of otie (die soms uit
handen stroomt). Het vallen van goudstof lijkt een varíant op het
vallende manna uit de hemel (Exodus 16). In de katholieke vertelcul-
tuur laat God ook andere zaken uit de hemel va[[en, zoals bebloede
hostjes, die mensen (in een vÍsioen) op aarde zien va[[en. Thuisge-
komen is de hostie op wonderbaartijke wijze in het huishouden te-
rechtgekomen. Hierbij wordt wel gedacht aan een verwijzing naar de
bloedtranen van ]ezus aan het kruis. De in de oudheid en middeleeu-
wen voorkomende bloedregens werden in legenden gezien als grote
voorboden van ïampen. Het krijgen van een gouden tand lijkt voor de
gelovige echter niet een voorbode van een ïamp, maar een bewijs van
goddetÍjke uitverkíezing te zijn.

Gelovigen zijn naarstig op zoek naar een bijbets bewijs voor de verha-
len. Het fenomeen'gouden tanden'wordt door verschillende kerken
en voorgangers verschi[lend uitgelegd. De ene christelijke gemeente
ziet het verschíjnsel als wonderen en tekenen van God. Ats je het niet
gelooft, of soms zelfs de tanden niet krijgt, is je geloof zwak. Ats bij-
belse verklaring wordt dikw'ijls verwezen naar Psalm 8r::-r: 'open wijd
je mond, ik zal hem vu[[en'. Het kan hier een bijbelse verklaring zijn,
die achteraf (m.b.v. de bijbelse concordantie) aan het fenomeen is
geptakt. Het bÍjbelvers slaat letterlijk op het voeden met eten, niet op
het krijgen van een gouden tand. Verteld wordt ook dat God met het
zuivere goud zijn volgelingen wiI zuiveren. Andere christelijke getovi-
gen zien de tekenen als charismatische misleidingen, occult of zelfs
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duivels. wetenschappelijk gezien is het interessant dat gelovigen zèlf

menen een gouden tand te hebben gekregen. Er duiken onder chris-
tenen weliswaar foaf-ta[et op (een verhaal dat men heeft gehoord
van een 'friend of a friend'), maar de verhalen zijn ook bekend als
getuigenissen uit de eerste hand. Tenzij we zouden (moeten) geloven

in een wonder, hebben we te maken met o4tenóÍoft volkskundigen
hebben meermaals laten zien hoe een bestaand verhaal door een

verte[[er wordt getransformeerd tot een ze [f-be [eefde i k-verte tting.

In het volkwerhaalonderzoek staan de verhalen wel bekend als mo-
derne sagen of broodjeaapverhalen, termen die door de getovige(n)

als denigrerend gezien kunnen worden. De verhalen zijn, in hun visie,
iÍrurers wa.ar. Tegenwoordig wordt wel de voorkeur gegeven aan de

tern exempe[ (exemplum)' een exemplarisch verhaal dat een spiri-

tlee[ bewijs leverl In de visie van de gelovige is dit een bewijs van
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dan 3gooo verhalen. U kunt hier zoeken naar historische

en hedendaagse sagen, legenden, sprookjes, moppen,

raadsels en broodjeaapverhalen.

Daaïnaast kunt u ook zélf een verhaal aanleveren: www.verhalenbank.nl

In deze rubriek verschijnt één van de prachtige, aangrijpende, humoristi-

sche of spannende verhalen die de Nederlandse VolksverhaLenbank rijk is.tngerhan4 rran God zelf. 7n
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